Choirs´ Happening in the squares of the Czech Republic and in Israel
to commemorate more than 10.000 innocent victims
of the biggest mass murder in the history of the Czech Republic
in the gas chambers of the concentration camp Auschwitz-Birkenau
during the nights of 8/3 and 10 & 11/7/1944

8 March, 2014
Pamatuj!


 Sborový happening  Choirs´ Happening
večer

in the evening

8. března, 2014

Pojďme společně zazpívat tři z písní,
které měli na rtech mnozí z těch, jež šli
tehdy na smrt. Zpívejme na jejich
památku i k oslavě života:
Hatikva (hymna Izraele)
Shema Yisrael (vyznání víry)
Kde domov můj (hymna ČR)

1 300 zpěváků
z více než 50 souborů
zpívalo na
Happeningu PAMATUJ! 2013
Přidejte se k nám

Váš soubor můžete
REGISTOVAT k účasti na
happeningu
PAMATUJ! 2014
Noty (SATB A Cappella) jsou dostupné
zasláním
těchto
údajů na níže
na www.enoty.eu
uvedený e-mail:
Pro další koncert nebo jiný návazný
program, který si připravíte podle
Jméno souboru / Adresa /
místních podmínek (koncert, film,
Počet zpěváků / Kontaktní
beseda, přednáška apod.), lze využít i
osoba / E-mail / Telefon /
žalozpěvy z kolekce Pamatuj II
Místo konání happeningu /
dostupné na adrese www.enoty.eu
Navazující program(nepovinné)



Let´s go to sing together three from the
songs that some of those who were
going to death had on their lips. Let´s
sing to commemorate them and to
celebrate the life:

1.300 singers from
more than 50 choirs sang
at the Happening
REMEMBER! 2013.
Join us

You can REGISTER your
Choir to the Happening
REMEMBER! 2014
by sending the following
information to the below
e-mail address:



Name of the Choir /Address /
Number of singers / Contact
name / E-mail / Telephone /
Place of the Happening / The
ongoing program (voluntary)

Hatikva (Israeli Anthem)
Shema Yisrael
Kde domov můj (Czech Anthem)

Scores (SATB A Cappella) are
available on www.enoty.eu
For another concert or other ongoing
program that you prepare according to
your local possibilities (concert, film,
lecture, meeting) you may use
A Cappella lamentations (Pamatuj II)
available at the adress www.enoty.eu



Reference PAMATUJ! 2013 in Jindrichuv Hradec:https://www.youtube.com/watch?v=1mE_GXdqoto
PAMATUJ! 2013 in Brno: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/313298380040005/obsah/250196-sborovy-happening-pamatuj/
Marek Šlechta - Conductor of the Choir GESHEM (www.geshem.cz), Leader of the International A Cappella Group LET´S GO! (www.myspace.com/letsgo-group)
- Certified lecturer of antisemitism and holocaust, marek.sle@seznam.cz, tel.:+420 774 685 370



70th Anniversary (1944 - 2014)

Sborový happening na náměstích České republiky a v Izraeli
na připomenutí více než 10 000 nevinnných obětí
největší hromadné vraždy v historii České republiky
v plynnových komorách koncentračního tábora Osvětim-Birkenau
v nocích 8.3. a 10. & 11.7.1944



Invitation for Czech and Israeli Choirs

70th Anniversary (1944 - 2014)

70. výročí (1944 - 2014)

70. výročí (1944 - 2014)

 

Pozvánka českým a izraelským souborům

